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Styresak 63-2016 Samhandlingsreformen – 

resultater/konsekvenser, oppfølging fra 

styremøte 28. oktober 2015 og 6. april 2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 108-2015 Tertialrapport nr. 2-2015 i 
styremøte 28. oktober 2016. Under behandling av styresaken ba styret om en 
orientering hvilke resultater samhandlingsreformen har hatt, f. eks. på reinnleggelser, 
og hvilke konsekvenser samhandlingsreformen har hatt for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten? 
 
Videre bare styret i styremøte 6. april 2016 (i forbindelse med behandling av styresak 
35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016) om en orientering om sammenhenger mellom 
økning i antall utskrivningsklare pasienter som følge av blant annet manglende 
kapasitet i kommunene og utfordringer i spesialisthelsetjenesten med ventetider, 
fristbrudd, reinnleggelser, sykefravær og korridorsenger. 
 
Denne styresaken er en oppfølging av disse spørsmålene. 
 
Samhandlingsreformens hovedmål 
Målet med reformen var å bedre folkehelsen og bedre helse- og omsorgstjenester på en 
bærekraftig måte. 
 
Strategiene var å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og 
brukere skulle få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.  
 
Man skulle få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og koordinert 
helse- og omsorgstjeneste som var tilpasset den enkelte bruker.   
 
Det var særlig viktig med god samhandling, når ansvaret for pasienten flyttes mellom 
sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner. 
Gode samarbeidsavtaler og samlokalisering i lokalmedisinske sentre kunne bidra til det.  
 
Reinnleggelser 
Etter at betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter ble innført, har en sett en økning 
av antallet reinnleggelser (figur 1), mens antall liggedøgn for utskrivningsklare 
pasienter er halvert (figur 2). Dette gjelder for hele landet. I vår region er det siste året 
(2015) dog sett en liten reduksjon, men ikke så lavt som nivået var før betalingsplikten 
ble innført. Færre pasienter blir liggende på sykehus etter at de er ferdig behandlet. 
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Pasientene har kortere liggetid, er sykere og mer komplekse, når de skrives ut. Dette 
har gitt økt press på omsorgstjenestene hvor kapasiteten ikke har økt tilsvarende. Dette 
har igjen ført til mer bruk av institusjonsplasser i kommunene og lengre ventetid på 
sykehjemsplass for egne innbyggere.  
 

 
Figur 1 viser at andel reinnleggelser (%) har økt etter innføring av samhandlingsreformen.  
 

 
Figur 2 viser en halvering av antallet liggedager for utskrivningsklare pasienter fra 2011-2015. 
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Hvilke konsekvenser har samhandlingsreformen hatt for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten? 
Fagavdelingen i Helse Nord RHF vil komme med en grundig redegjørelse til høsten for 
hvordan samhandlingsreformen har påvirket samarbeidet mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Det finnes en del rapporter nasjonalt, men det er også 
interessant hvordan reformen har påvirket vår region. Dette er et større arbeid og 
krever mer utfyllende utredning.  
 
Fagavdelingen i Helse Nord RHF har igangsatt et samarbeid med 
samhandlingsavdelingene i helseforetakene. Samhandlingssjefene, som er uvurderlige 
samarbeidspartnere opp mot kommunene, vil bli invitert til et samarbeid om å evaluere 
hvilke konsekvenser reformen har hatt for spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi vil 
på bakgrunn av evalueringen utarbeide en strategi for samhandling i Helse Nord. 
 
Økning av utskrivningsklare pasienter 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tatt i bruk samhandlingsbarometeret1. Dette 
er utviklet gjennom et samarbeid med Helse Vest. Barometeret gir blant annet en 
oversikt over utskrivningsklare pasienter på foretaks- og kommunenivå. Gjennom 
barometeret vises det at det er en økning av utskrivningsklare pasienter for enkelte 
kommuner, i særlig grad Tromsø og Harstad kommune. I sum er antallet 
utskrivningsklare pasienter i 2015 på 2011-nivå for Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. For de andre helseforetakene skal samhandlingsbarometeret innføres i år.  
 
Virksomhetsdata pr. mars 2016 (jf. presentasjon i styremøte 26. april 2016) viser at 
antall fristbrudd og ventetider har gått ned, samtidig som antall utskrivningsklare 
pasienter har økt. Det er ikke mulig å se en sammenheng mellom reduserte 
fristbrudd/ventetider og tilsvarende reduksjon for utskrivningsklare pasienter. Dette 
kan skyldes at fristbrudd og ventetider er sterkt knyttet til poliklinisk kapasitet, mens 
tallene for utskrivningsklare pasienter primært gjelder innlagte pasienter.    
 
Videre oppfølging 
For at Helse Nord skal kunne gjennomføre samhandlingsreformen etter intensjonen 
foreslås følgende tiltak: 
• Helse Nord skal utarbeide en plan for eldreomsorg i Nord Norge. Planen skal sikre at 

samarbeidet mellom kommunene og helseforetakene bedres. Kommunene inviteres 
inn i dette arbeidet som likeverdig part. 

• Etablere gode løsninger og prosedyrer for oppfølging av tjenesteavtalene.   
• Videreutvikle elektronisk meldingsutveksling, for å få bedre samstemming av 

pasientopplysninger og medikamentlister. 
• Økt bruk og etablering av definerte pasientforløp. 
• Etablere flere felles behandlingsenheter mellom spesialist- og 

kommunehelsetjenesten, for eksempel pasientsentrerte helsetjenesteteam. 
• Helse Nord RHF er i dialog med KS2 og kunnskapssenteret om læringsnettverk for 

helhetlig pasientforløp. 

1 www.samhandlingsbarometeret.no  
2 KS: Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon 
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• Helseforetakene har fått krav i oppdragsdokument 2016 om å implementere 
samhandlingsbarometeret. 

• Med utgangspunkt i erfaringene som er og blir gjort på samhandlingsfeltet vil Helse 
Nord RHF utarbeide en strategi for samhandling. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Gjennomføringen av samhandlingsreformen må ha et langsiktig perspektiv. Reformen 
er en retningsreform som må følges opp kontinuerlig. I løpet av høsten 2016 vil styret 
bli orientert om hvilke konsekvenser samhandlingsreformen har hatt for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten.  
 
Adm. direktør vil på grunnlag av resultatvurderingene legge frem en styresak i løpet av 
2017 med en strategi for samhandling 2017-2020. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultater og konsekvenser av 

samhandlingsreformen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp arbeidet med samhandlingsreformen i 

foretaksgruppen, herunder tiltakene som er foreslått i denne saken. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering høsten 2016 om 

konsekvenser av samhandlingsreformen for spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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